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RESUMO 

 

Acidentes envolvendo obras de engenharia em regiões costeiras estão se tornando cada 

vez mais recorrentes nas metrópoles litorâneas do Brasil. Este fato ocorre como resultado da 

crescente pressão populacional no litoral. Em 2017 ocorreu o desabamento de grande parte do 

calçadão da Praia da Macumba, na zona Oeste do Rio de Janeiro. O grande debate em torno 

das mudanças climáticas conduziu à crença de que esse acidente seria causado por anomalias 

climáticas. O presente trabalho tem como objetivo analisar os padrões naturais de interação 

oceano-atmosfera na região da Praia da Macumba, durante os períodos de agosto a outubro, 

culminando em uma análise do período temporal em que ocorreu o acidente, além de apontar 

eventuais anomalias que pudessem justificá-lo. Nesta análise, avaliou-se a ocorrência de 

ressacas, a entrada de frentes frias, as cartas sinóticas, e, as condições gerais do clima nesse 

período durante os últimos três anos. Padrões das ondas oceânicas também foram analisados a 

partir de resultados extraídos do modelo de propagação de  ondas WAVEWATCH III®.O 

modelo gera os resultados que serão analisados posteriormente, e que permite descrever a 

geração e a propagação de ondas. Os resultados usados neste trabalho utilizam o modelo 

global. Os resultados encontrados apontaram uma grande incidência de eventos sinóticos na 

costa sudeste brasileira e variabilidade das ondas devido aos mesmos. O mês de agosto 

apresentou, ao longo dos três anos analisados, um padrão dominante de ondas de leste e 

sudeste, com variações mais significantes nas alturas de onda durante as atividades ciclônicas, 

enquanto o mês de setembro apresentou um padrão dominante de ondas de leste durante os 

últimos anos, e o mês de outubro, um padrão dominante de ondas de sul, com atividades 

ciclônicas influenciando na formação de ondas de nordeste. Os eventos ciclônicos, apesar de 

terem grande influência sobre o padrão de direção de ondas, se mostraram recorrentes durante 

os anos. Apesar de o desastre estar associado a eventos naturais, a influência do homem pode 

ter sido decisiva para seu acontecimento. 

PALAVRAS – CHAVE: anomalias meteo-oceanográficas, ondas, WAVEWATCH III 

 

  



ABSTRACT 

 

Accidents involving engineering projects in coastal areas are becoming more and more 

usualin Brazilian costal metropolis due to the increase of population along the coast. In 

2017the boardwalk of Macumba Beach, in the West zone of Rio de Janeiro, collapsed. The 

great discussion around the constant climate changes lead to the interpretation that these 

accidents are being caused by climatic anomalies. The aim of the present work is either 

analyze the natural ocean-atmosphere interaction patterns of Macumba Beach, during the 

periods of August to October, as well as analyze the period in which the accident occurred, to 

point out any anomaly that might had happened at the time that could present a plausible 

justification for it. The occurrence of surges, cold fronts, synoptic charts and general climate 

conditions during that same period for the last three years, were also took into consideration. 

The ocean wave patterns were also analyzed from results extracted from the wave model 

WAVEWATCH III®. The model generates results that will be analyzed later, and that allows 

to describe the generation and the propagation of waves. The results used in this work use the 

global model. The results showed a high incidence of synoptic events on the Brazilian 

southeast coastwhich caused highwave variability. August presented, during the three years 

analyzed, a dominant pattern of eastern and southeastern waves, with more significant 

variations of wave heights during cyclonic activities, while September presented a dominant 

pattern of eastern waves during the last years, and October, a dominant pattern of southern 

waves, with cyclonic activities influencing the formation of northeast waves. Although the 

cyclonic events have shown great influence on the wave direction pattern, they have been 

periodic over the years. Although the disaster is associated with natural events, human 

influence may have been decisive for its occurrence. 

 

 

KEY WORDS: meteo-oceanographic anomalies, waves, WAVEWATCH III 
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1. INTRODUÇÃO 

Os acidentes envolvendo obras de engenharia nas regiões costeiras estão se tornando 

cada vez mais comuns nas metrópoles litorâneas do Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, nos 

últimos dois anos, dois acidentes, marcantes por suas dimensões, foram testemunhados. O 

desabamento da ciclovia Tim Maia no bairro de São Conrado em 2016, e a degradação que 

levou ao desabamento de parte do calçadão da Praia da Macumba no Recreio dos 

Bandeirantes em 2017, sendo esta última, o objeto de estudo deste trabalho.  

O Rio de Janeiro desenvolveu-se graças à sua vocação natural como área portuária 

(Prefeitura, 2014). Sua localização estratégica para embarque e desembarque dos transportes 

marítimos, ocasionou, desde sua colonização, uma maior pressão na zona costeira da cidade. 

Quando discutimos acidentes envolvendo zonas costeiras, principalmente zonas de 

praia, a justificativa mais difundida é que está havendo uma elevação do nível do mar, pois 

associamos esta elevação às mudanças climáticas que estão sendo percebidas nos últimos 

anos. Porém, a complexidade dessas mudanças vai além da escala temporal em que vivemos 

nos levando a estudos que englobem a interação do sistema climático com os diferentes 

ecossistemas terrestres e o homem. Rodrigues et al. (2016) estudaram em seu artigo, registros 

de oscilações na superfície marinha nas Ilhas Maricás através de indicadores biológicos e 

geomorfológicos para determinar um cenário futuro, em relação ao nível do mar, para a 

região. Seus resultados comprovam essa elevação do nível do mar, para então, mapear as 

áreas mais impactadas da região. Para alguns autores o aquecimento global, uma das 

principais pautas climáticas, é apresentado como o catalisador de diversos desastres naturais. 

 Toste (2017) testa, em sua tese, a hipótese de que a inundação marinha será intensificada na 

zona costeira brasileira devido às mudanças climáticas. As diferentes taxas de subida do nível 

do mar encontradas a partir da modelagem computacional hidrodinâmica, levaram a 

diferentes índices de vulnerabilidade nas regiões estudadas. Seus resultados apontam para 

uma expansão das áreas sujeitas à inundação e a maior persistência do alagamento nas áreas 

previamente inundáveis. 

Em setembro de 2017, os moradores do bairro Recreio dos Bandeirantes foram 

surpreendidos com o desabamento de um trecho da ciclovia que fazia parte do calçadão da 

Praia da Macumba. Os estragos continuaram no início do mês outubro, levantando muitas 
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teorias sobre a elevação do nível do mar na região. Em 13 de outubro o Quiosque Sabor das 

Ondas desabou junto com a estrutura do calçadão. 

Para uma análise completa do acidente é necessário avaliar tanto os fatores naturais 

como os antropológicos. Em qualquer caso de proteção costeira, é preciso identificar: a ação 

dinâmica das ondas, sua sazonalidade, as variações do nível do mar, as características 

granulométricas da praia e áreas submersas adjacentes, a morfologia da plataforma 

continental interna adjacente (que determina o padrão de refração e difração das ondas), e as 

condições de projeto estrutural. 

O trabalho tem como objetivo analisar os padrões naturais de interação oceano-

atmosfera na região da Praia da Macumba, durante os períodos de agosto a outubro, de 2015 a 

2017, para então, fazer uma análise dos acidentes, e avaliar se houve alguma anomalia devido 

à variabilidade meteo-oceanográfica natural que possa justificá-los.  

Serão utilizados resultados de parâmetros de onda, provenientes da produção de 

hindcast a partir do modelo de propagação de onda WAVEWATCHIII, para uma análise do 

padrão de propagação de ondas durante o período citado, cartas sinóticas e diagramas com a 

identificação de sistemas frontais no litoral, para identificação da entrada de frentes frias, e 

alertas de ressaca, para identificação de recorrência do fenômeno. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Mudanças Climáticas 

As evidências das mudanças climáticas, por observações da atmosfera e da superfície 

terrestre, têm crescido significativamente durante os últimos anos. Ao mesmo tempo, novas 

formas aprimoradas de caracterizar e quantificar as incertezas destacaram os desafios que 

permanecem para o desenvolvimento de registros de dados de qualidade do clima global e 

regional em longo prazo. Compreender as alterações recentes no sistema climático resulta da 

combinação de observações, estudos de processos de feedback e simulações de modelo 

(IPCC, 2013). 

A Lei Federal nº 12.187, de 29/12/2009, que institui a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências, define mudança do clima como: 

“mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que 
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altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade 

climática natural observada ao longo de períodos comparáveis”. Essa definição nos leva a 

questionar como atuamos sobre a variabilidade natural e o quanto nossas ações influenciam 

no clima e nos desastres naturais. 

A atuação do homem na superfície da Terra, principalmente a partir da Revolução 

Industrial, tem sido analisada como agente modificador do ambiente natural e pode ter 

participação nas alterações climáticas tanto em uma escala local como em uma escala global. 

Segundo Prates, et al. (2012), os ecossistemas costeiros e marinhos, como recifes de coral e 

manguezais, são especialmente vulneráveis às mudanças climáticas, devido a sua fragilidade e 

limitada capacidade de adaptação. Os danos a eles causados podem ser irreversíveis. Porém, 

como observado por Souza, et al. (2005), ainda não se chegou a uma conclusão definitiva 

quanto ao papel desempenhado por cada um dos principais fatores responsáveis pelas 

alterações globais e como eles interferem no clima terrestre. 

Para se entender melhor as mudanças climáticas, precisamos analisar os papéis da 

dinâmica atmosférica e oceânica dentro do sistema climático.  

2.2. Atmosfera 

“A atmosfera é um dos domínios mais importantes da natureza, pois sustenta a vida no 

planeta e garante o suprimento de água e calor necessários para a manutenção da 

biodiversidade nos diversos ambientes naturais” (Sant’anna Neto & Nery, 2005, p. 28). Para o 

funcionamento do sistema climático, uma fonte de energia primária é primordial: o Sol. 

Como observado por Sant’anna Neto & Nery (2005), devido à inclinação da Terra e 

sua geometria esférica, não recebemos a radiação solar de maneira uniforme em toda a 

superfície. A energia solar se manifesta na forma de energia ou radiação eletromagnética, que 

é convertida em calor, energia potencial e energia cinética na Terra. Essa energia só pode ser 

convertida, nunca destruída, participando ativamente dos diversos ciclos que mantém a 

interação dos seres vivos com o ambiente. A energia que se perde no sistema, na forma de 

radiação infravermelha, é equivalente à recebida como energia solar.  

Sant’anna Neto & Nery (2005), adaptando valores de Sellers (1974), percebeu que a 

atmosfera reflete, em média, 36% da energia para o espaço e absorve os outros 64%. Desses 

64%, 18% ficam na atmosfera e 46% são absorvidos pelos oceanos e continentes. Parte desses 
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46% mantém o funcionamento do ciclo hidrológico, enquanto 21% dessa energia produz toda 

a evaporação que ocorre nos oceanos, rios e lagos da Terra.  

Nessa esfera gasosa, uma complexa combinação de elementos e fatores 

meteorológicos, geográficos e astronômicos, forma os mais variados tipos de climas do globo 

(Sant’anna Neto & Zavatini, 2000). O clima pode ser definido como as condições do tempo 

sobre uma área média em um intervalo de tempo específico. A variabilidade natural média das 

condições do tempo em uma determinada região é o que irá compor o clima dessa região. 

Souza, et al. (2005) consideram a atmosfera e os climas terrestres como resultado das 

forças que agem sobre o globo, tanto provenientes do Sol, através da energia solar, quanto 

originadas no interior da Terra, a partir da energia geotérmica. Portanto, o clima resulta, 

dentre outros fatores, da combinação dessas duas fontes energéticas. Por isso, alterações em 

uma dessas fontes primárias afetam diretamente os diferentes tipos de clima da Terra.  

Considerando-se a dinâmica do clima, um ponto crucial a ser analisado, seria a 

verificação das principais variáveis climáticas, tais como a temperatura, a umidade e as 

chuvas, por um longo período. Esta análise torna possível determinar se as variações de seu 

comportamento são realmente permanentes, e, portanto, fatores de mudanças climáticas, ou se 

são ciclos periódicos que tendem a se repetir de tempos em tempos, tratando-se apenas de 

variabilidade do clima, segundo Neto e Zavatini (2000). 

É necessário, ainda, segundo Souza, et al. (2005) definir as mudanças climáticas que 

ocorrem na escala geológica do tempo (milhares ou milhões de anos), para diferenciá-las 

daquelas de curta duração, que ocorrem em um intervalo de tempo perceptível na escala 

humana (em anos ou décadas). 

Como, desde sua origem a Terra passa por períodos de resfriamento e aquecimento, 

conhecidos respectivamente como períodos glaciais e períodos interglaciais, é necessário 

definir se estamos passando por um período de maiores temperaturas, e se sim, se estamos 

acelerando o processo com as ações antrópicas. Considerando o histórico de temperaturas do 

nosso planeta, estamos passando por um período de aquecimento, como podemos observar na 

Figura 1, elaborada pelo IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) de 

1995: 
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Figura 1: Gráfico da temperatura da superfície terrestre durante os anos de 1880 a 2016. 

Retirado de Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 1995). 

Segundo o IPCC (1995), apesar do aumento de dióxido de carbono devido ao aumento 

da industrialização (considerando-se os anos entre 1830 e 1840), a tendência da temperatura 

se inverteu até o meio dos anos 1990.  

Não existe prova que nos assegure que o modelo global do clima está sendo submetido 

a uma mudança rápida, permanente e irreversível, ou que os últimos acontecimentos ocorridos 

(secas, inundações, etc.) sejam anormais e estejam fora das expectativas baseadas nas 

variações ocorridas no registro histórico dos últimos anos (IPCC, 1995). O relatório mais 

recente do IPCC (2014) aponta que os riscos relacionados à mudança climática de eventos 

extremos, como ondas de calor, precipitações anormais e inundações costeiras, já são 

moderados podendo ser avaliados como altos.  

Peixoto & Oort (1984) afirmam que os componentes do sistema, excluindo a 

atmosfera, são menos variáveis em seu comportamento, o que acaba retardando a 

variabilidade da atmosfera. Os processos de retroalimentação, provenientes dos componentes 

mais lentos (tais como oceanos e glaciais), podem iniciar oscilações de períodos muito 

grandes nos componentes mais rápidos, como a própria atmosfera. 

O tema abordado envolve o conhecimento prévio de alguns conceitos importantes 

dentro da circulação atmosférica e oceânica. 
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2.2.1. Circulação Atmosférica 

Além da importância da composição da atmosfera e do seu papel nas mudanças 

climáticas, é necessário saber como essa atmosfera envolve o planeta. O aquecimento não-

uniforme do sol sobre a terra cria uma diferença de temperatura, que consequentemente leva a 

uma diferença de pressão ao longo do globo, onde áreas mais aquecidas e/ou de convergência 

de massa em superfície formam zonas de baixa pressão e áreas menos aquecidas e/ou de 

divergência de massa em superfície formam zonas de alta pressão, em geral. Essa diferença de 

pressão é o que coloca o ar em movimento, dando origem aos ventos. 

A circulação do ar apresenta padrões que são afetados pela posição da Terra e pelas 

estações do ano, pelo efeito da Força de Coriolis, que podemos denominar como o desvio que 

um objeto apresenta se deslocando em um gradiente latitudinal em função da rotação da 

Terra, o qual afeta a velocidade e direção dos ventos, e, por anomalias climáticas que possam 

surgir (Soares-Gomes, 2003). 

Um dos modelos mais conhecidos da circulação atmosférica é o modelo das células 

atmosféricas, que divide o globo em seis células, como podemos observar naFigura 2: 

 

Figura 2: Esquema global descrevendo o modelo de circulação das seis células. 

Retirado de Garrison (2011). 
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Podemos observar a interação das células graças às zonas de baixa e alta pressão. 

Garrison (2011) ressalta, em seu livro, que nas fronteiras das células, o ar se movimenta 

verticalmente, e, os ventos de superfície, são fracos e errantes. Isso ocorre nos encontros das 

células de Hadley, graças aos movimentos de massas de ar quentes, criando uma zona de 

baixa pressão, e, nos encontros das células de Hadley com as células de Ferrel, onde o ar frio 

que desce cria uma zona de alta pressão. Nos locais dentro dessas células, o ar se movimenta 

rapidamente na horizontal, se deslocando de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa 

pressão. 

2.2.2. Climatologia da área de estudo 

O Rio de Janeiro se encontra na Região Sudeste do Brasil, área com uma grande 

diversificação climática, quando consideramos a variável de temperatura, por exemplo. Nimer 

(1989) considera que essa diversificação se dá devido aos fatores estáticos, ou seja, as 

condições geográficas, posição e topografia acidentada, e aos fatores dinâmicos, que 

envolvem a circulação atmosférica e suas influências sobre as condições do tempo. É 

importante ressaltar que apenas o conhecimento das condições geográficas, mesmo que muito 

completos, não são suficientes para a compreensão do clima de uma determinada região. 

Essa região se encontra em uma zona tropical e devido à posição latitudinal possui 

uma forte incidência de raios solares. Em adição a esse fator, o litoral segue toda sua 

extensão, oferecendo uma grande camada de superfície oceânica, o que resulta em intensos 

processos de evaporação e condensação. 

Nimer (1989) aponta que a posição marítima da Região Sudeste, juntamente com a sua 

urbanização, determina uma forte e constante concentração de núcleos de condensação nas 

camadas atmosféricas, intensificando eventos de precipitação sempre que a região é atingida 

por frentes frias e outros fenômenos de ascendência dinâmica. 

O glossário do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) define frente fria como a 

extremidade principal de uma massa de ar fria que avança deslocando o ar quente de seu 

caminho. Escobar, et al. (2016) afirmam que as frentes frias são os sistemas meteorológicos 

mais comuns que modificam as condições de tempo sobre o centro-sul do continente sul-

americano. Essas frentes atingem a Região Sul do Brasil ao longo do ano, porém com maior 

frequência entre os meses de maio e setembro. 



18 

Nimer (1989), em sua climatologia da região sudeste do Brasil, afirma que durante 

todo o ano, ocorrem frequentemente ventos de direção Leste e Nordeste, oriundos das altas 

pressões subtropicais, ou seja, do Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul, ou ventos de 

componente variável de altas migratórias. 

2.2.3. Massas de ar, ventos de monções e ventos alísios 

Massa de ar é um grande corpo de ar com temperatura, umidade e, consequentemente, 

densidade quase uniformes em toda sua extensão (Garrison, 2011). Isso significa que, a certa 

altitude, a temperatura do ar tem valor aproximadamente igual em qualquer ponto do interior 

da massa de ar, o mesmo acontece em relação à umidade. 

Uma massa de ar se forma quando uma considerável porção da atmosfera estabelece 

um prolongado contato com uma vasta região, cuja superfície possui características 

aproximadamente homogêneas (oceanos, grandes florestas, desertos, etc.) (Varejão-Silva 

2006). Essa influência da superfície faz com que a camada de ar adquira propriedades 

termodinâmicas bastante definidas no que concerne ao calor e a umidade. Elas podem ser 

classificadas pela sua região de formação (Equatorial, Tropical ou Polar) e pela característica 

da umidade (Continental ou Marítima). 

A massa de ar característica da região de estudo é a Massa Tropical do Atlântico. Essa 

massa é formada no oceano Atlântico, sobre águas tropicais, sendo assim, quente e úmida. No 

inverno, com o deslocamento da Alta Subtropical do Atlântico para o continente, esta dificulta 

a formação de nuvens, predominando céu claro e ausência de chuva, o que caracteriza uma 

estação seca (Nimer, 1989). 

A área de estudo também sofre influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS), que é a região onde as cinco diferentes massas de ar do Brasil se encontram e 

exercem suas características. É caracterizado por uma banda de nebulosidade com elevada 

atividade convectiva, que se estende na direção Noroeste-Sudeste (NW-SE) da América do 

Sul, partindo da região Amazônica, podendo estender-se até o Oceano Atlântico (Kousky, 

1988). A permanência média deve ser de três dias (baixa troposfera), podendo variar até 15 

dias. É um fenômeno típico de verão que causa chuvas intensas, pois as massas de ar 

convergem para a zona de baixa pressão. A imagem de satélite, representada na Figura 3, 

exemplifica uma forte nebulosidade no dia 13 de fevereiro de 2011, associada com a 

configuração da ZCAS: 
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Figura 3: Imagem de satélite representando a ZCAS, Jornal Globo (13/02/2011). 

De acordo com Nimer (1989), durante o inverno não existe a Depressão continental, 

núcleo de baixa pressão que surge ocasionalmente sobre o continente sul-americano, o que 

permite ao anticiclone do Atlântico, que se encontra com pressão máxima, avançar sobre o 

continente. O anticiclone frio do Antártico tem suas pressões aumentadas, enquanto a zona 

depressionária circumpolar alcança a latitude média de 35°S. O anticiclone norte continua a 

tangenciar o continente, mas desaparece com a monção da estação quente.  

As últimas definições a serem tratadas neste capítulo são os ventos de monções e os 

ventos alísios. 

Padrões de circulação de vento que mudam com a estação são denominados Monções 

(Garrison, 2011). Os ventos de monções são influenciados pelas massas continentais e 

acabam trocando de direção, ou seja, ora viajam do interior do continente para a costa 

(monção continental), ora da costa para o continente (monção marítima). Áreas sujeitas a 

monções geralmente têm verões úmidos e invernos secos. O Sistema de Monção da América 

do Sul (SMAS) é caracterizado por uma estação chuvosa bem definida no verão e uma 

estação com pouca precipitação no inverno. 

Os ventos alísios são sempre constantes e sempre na mesma direção. Originados por 

zonas de alta e baixa pressão, são as principais forças motrizes para as correntes oceânicas 
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equatoriais, comum a todos os oceanos. É preciso ter uma constância para quebrar a inércia.  

Davies (1980) observou que o regime de ondas que se abate sobre a costa brasileira fica 

caracterizado por ondulações geradas pelos ventos alísios de NE, dominado ao longo da costa 

entre o Cabo Orange (Amapá) e o Cabo Calcanhar (Rio Grande do Norte). 

2.2.4. Eventos meteorológicos sinóticos 

O termo sinótico, segundo Holton (2004), é designado ao ramo da meteorologia 

encarregado da análise de eventos que ocorrem simultaneamente, ou quase ao mesmo tempo, 

em uma área ampla. Estão associados a processos atmosféricos de larga escala, tendo relação 

direta com as dimensões horizontal e temporal dos fenômenos atmosféricos (Kaiser, 2012). A 

complexidade desses sistemas sinóticos se deve ao fato de não serem sobrepostos a um fluxo 

médio uniforme, mas sim, embutidos em um fluxo de escala planetária que varia lentamente e 

é influenciado pela orografia (ou seja, variações do terreno em grande escala) e os contrastes 

de aquecimento do oceano, e altamente dependente da longitude (Holton, 2004). 

Esses eventos são classificados como de duração de 1 a 10 dias. A dinâmica que 

controla o clima de ondas no Brasil é caracterizada pelos sistemas sinóticos que influenciam 

diretamente a formação das ondas quando sobre o Oceano Atlântico Sul (AS). Para nossa área 

de estudo, é importante definir alguns desses sistemas: 

 Ciclones Extratropicais: sistemas geralmente formados em latitudes médias, 

entre 30º e 60º de latitude, ao longo de uma linha de descontinuidade, chamada 

de frente polar, que separa uma massa de ar polar mais densa de outra menos 

densa de origem tropical (Bjerknes; Solberg, 1922). Reboita (2008) afirma que 

esses ciclones são responsáveis pela formação de nuvens, precipitação e ventos 

fortes nas regiões onde atuam, podendo propiciar a ocorrência de ressacas e 

ondas capazes de causar impactos negativos à navegação, atividades costeiras 

ou em plataformas de petróleo. 

 Sistemas Frontais (SF): Segundo Bjerknes (1919), frentes são zonas de 

transição entre duas massas de ar que possuem características distintas, com 

significativos gradientes de temperatura e umidade. Em uma frente fria, o 

movimento do ar frio faz com que o ar quente ascenda na atmosfera e dê 

origem a nuvens com um robusto desenvolvimento vertical (Andrade, 2005). 

Esses sistemas afetam o tempo na América do Sul durante todo o ano. Tem 
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maior intensidade no inverno do Hemisfério Sul, e se deslocam de sudoeste do 

continente para nordeste em direção ao Atlântico Sul. Durante o verão austral, 

os SF se posicionam mais a leste do litoral brasileiro, dando suporte a Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (Dias da Silva, 2013). 

 Anticiclone Polar Migratório (APM): são núcleos de alta pressão precedidos 

por SF. A origem do APM se deve ao acúmulo de ar frio nas latitudes 

subpolares (cerca de 60ºS no Hemisfério Sul) sobre o Oceano Pacífico 

(Lourenço, 2012). Possui uma tendência migratória em direção ao continente. 

Lourenço (2012) ressalta que os principais sistemas atmosféricos que atuam 

sobre o Oceano Atlântico Sul, contribuindo para a geração de ondas que 

atingem o litoral do Brasil, são o anticiclone subtropical do Atlântico Sul e o 

anticiclone polar migratório. Estes exercem influência significativa no clima de 

ondas das regiões Sul e Sudeste brasileiras. 

 Anticiclone Semipermanente do Atlântico Sul (ASAS): Sistema de alta pressão 

que atua sobre o Atlântico Sul durante todo o ano (Dias da Silva, 2013). 

Durante o inverno austral, se intensifica e se desloca mais para o continente, 

sendo as áreas sob maior influência o Centro-oeste, Sul e Sudeste do Brasil. No 

verão austral, ele se desloca mais para o oceano, no sentido sudoeste (Dias da 

Silva, 2013). É de extrema importância para o clima no Brasil, sendo também 

responsável pela manutenção dos ventos Alísios no nordeste do Brasil. 

2.3. Circulação Oceânica 

Determinadas as definições dos elementos da circulação atmosférica, analisaremos os 

elementos que fazem parte da circulação oceânica, para então, determinarmos os fatores 

importantes, para o desenvolvimento deste estudo. Neste capítulo estabeleceremos as 

definições de correntes marinhas, ondas e marés para nos aprofundarmos nessa interação. 

Percebemos que mesmo quando estamos inertes no mar, somos deslocados a todo 

instante. Isso ocorre graças à circulação oceânica, que é impulsionada por ventos e por 

diferenças na densidade da água. Na interface oceano-atmosfera, a circulação atmosférica 

provoca na superfície do mar, modificações no que se refere à temperatura, salinidade e 

densidade (Garrison, 2011). Processos que alteram a densidade, como o derretimento e 

congelamento do mar são essenciais para a circulação oceânica, que por sua vez poderão 
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influenciar diretamente o tempo e o clima de determinadas regiões do planeta, como 

observado por Stewart (2007). 

Garrison (2011) define massa de água como uma grande porção de água que tem 

associada uma faixa particular de valores de salinidade e temperatura. São batizadas de 

acordo com a profundidade na qual são encontradas (onde atingem seu equilíbrio vertical) e 

com a região geográfica de procedência. A identificação é importante porque fornece 

informações de seu local de origem e circulação no fundo, além da taxa na qual águas de 

diferentes densidades se misturam.  

Sato (2013) aponta em seu estudo que as forçantes que agem sobre a superfície dos 

oceanos são basicamente meteorológicas, podendo classificar suas origens como provenientes 

do gradiente de pressão atmosférica, da tensão de cisalhamento do vento e das forças de 

empuxo devido à variação de densidade das camadas superiores causadas por radiação, 

evaporação ou precipitação. A maioria das forças que agem no interior do oceano se comporta 

em função do tempo, sendo esperado que a resposta do oceano também seja em função do 

tempo. 

2.3.1. Correntes oceânicas 

Quando estamos em um barco ou navio, mesmo que não estejamos em movimento, 

podemos sentir um deslocamento causado por uma movimentação no mar. Outro fenômeno 

que podemos presenciar ocorre quando estamos dentro d´água, à uma certa temperatura, e de 

repente sentimos essa temperatura diminuir. A deriva horizontal dos navios e o movimento 

vertical dessa massa de água fria são exemplos de deslocamento de águas de diferentes 

características, e esse fenômeno é chamado de correntes oceânicas. 

Garrison (2011) definiu correntes de superfície como o movimento da água causado 

pelo vento na superfície do oceano, ou perto dela, e correntes termohalinas, como correntes 

lentas e profundas que afetam a vasta massa de água do mar sob a picnoclina, camada da 

coluna de água onde ocorre uma rápida mudança no gradiente vertical de densidade. Machado 

(2009) ressalta que a Circulação Termohalina Global, consiste no transporte de massas d’água 

oceânicas que depende das diferenças de densidade da água, devido a variações de 

temperatura e salinidade. 
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As correntes de superfície têm como sua forçante primária o vento e costumam ter 

maior velocidade. Podem transportar águas para locais que possuem características muito 

distintas de sua origem, o que pode modificar muito o clima local. Cerca de 10% da água no 

oceano mundial está envolvida em correntes de superfície, a água flui horizontalmente nos 

400 metros mais acima da superfície do oceano, conduzida principalmente pela fricção do 

vento (Garrison, 2011). A Figura 4 mostra em vermelho as principais correntes de superfície 

do oceano. As correntes quentes são representadas pela cor vermelha e as frias, pela cor azul: 

 

Figura 4: Esquema das principais correntes de superfície do Oceano, (Garrison, 2011). 

Podemos perceber que a costa brasileira é influenciada pela Corrente Sul-Equatorial, 

que quando chega ao Rio Grande do Norte, se bifurca, formando a Corrente Norte do Brasil, 

que flui em direção à Amazônia e a Corrente do Brasil, que desce ao longo do litoral até 

encontrar com a Corrente das Malvinas, oriunda da Argentina. Esse fenômeno, juntamente 

com outras contribuições, forma a massa de água chamada Água Central do Atlântico Sul 

(ACAS). O encontro dessas correntes forma a Confluência Brasil-Malvinas. Sua posição varia 

sazonalmente, se encontrando mais ao sul e para mar aberto no verão, e mais ao norte e para a 

costa no inverno (Lima et al., 1996). A região da Confluência Brasil-Malvinas (CBM), no 

Oceano Atlântico Sudoeste, é considerada uma das regiões mais dinamicamente ativas do 

Oceano Mundial, local propício a eventos extremos e anomalias. Segundo Souza, et al (2005) 

a intensificação dos ventos de NE e o fenômeno do transporte e bombeamento de Ekman, 

durante o verão, afastam a água superficial da costa, dando espaço para as águas frias, uma 
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das causas da ocorrência do fenômeno da ressurgência costeira, muito comum nas áreas de 

Cabo Frio e Arraial do Cabo.  

As variações que originam as correntes termohalinas podem ser provocadas por 

processos de evaporação, precipitação, descarga de rios e degelo nos pólos. Na Figura 5 

seguir, podemos observar um esquema simplificado de circulação termohalina, com as 

correntes quentes sendo representadas pela cor vermelha e as frias, pela cor azul: 

 

Figura 5: Esquema de circulação termohalina global. Adaptada de Driessch (2005), Machado 

(2009). 

2.3.2. Ondas oceânicas 

Segundo Sato (2013), podemos definir onda como a forma mais básica dos fenômenos 

físicos. Diferente das correntes, as ondas transportam energia, e não massa. Onda oceânica é 

um dos muitos tipos de onda, é formada pela perturbação causada na superfície do oceano, 

onde a energia se propaga oriunda de uma fonte através de um meio. Garrison (2011) define a 

energia responsável pela formação das ondas oceânicas como Força de Perturbação. Já a força 

dominante que retorna a superfície do mar depois que uma onda é formada, é definida como 

Força Restauradora. A Tabela 1associa os principais tipos de ondas oceânicas com suas 

forçantes de distúrbio e forças restauradoras: 
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Tabela 1: Tipos de ondas. Adaptada (Garrison, 2011). 

Onda Forças de perturbação Forças restauradoras 
Comprimento de onda 

típico

Ondas Capilares ventos locais
coesão das moléculas 

de água
até 1,73 cm

Ondas Chop ventos locais gravidade 1 - 10 metros

Ondas de Vento 

(Wind Waves)
ventos formados no oceano gravidade 60 - 150 metros

Ondas Swell ventos formados no oceano gravidade dezenas de metros

Ondas Seiche

mudanças na pressão 

atmosféricas, tempestade, 

ressonância de maré

gravidade

longa, variável, em função 

do tamanho da bacia 

oceânica, dezenas de km

Ondas sísmicas 

(Tsunamis)

falhas no fundo do oceano, 

erupção vulcânica, 

deslizamento de terra

gravidade 200 km

Marés
atração gravitacional, rotação 

da terra
gravidade

metade da circunferência da 

terra  

As ondas podem ser classificadas também quanto ao seu tamanho ou tipo de quebra. 

As ondas sísmicas, ou tsunamis, por exemplo, são formadas por movimentos da crosta 

terrestre, porém as ondas gigantes podem ser formadas quando ventos fortes sopram contra 

correntes oceânicas, quando ondas formadas em diferentes tempestades juntam forças ou 

quando ondas swell, ondas que podem viajar longas distâncias com perda mínima de energia, 

interagem de forma singular com um fundo particular. Essas ondas são anormais e podem 

causar grandes estragos, causando ressacas (Soares-Gomes, 2003). 

São de interesse neste trabalho as ondas oceânicas que são as formadas pela ação de 

dos ventos, já que se levantou a hipótese de anomalias na circulação oceano-atmosfera local, 

por ser um evento de pequena escala.  

Open University (1999) nos atenta para o fato de que quando duas camadas de fluidos, 

em velocidades diferentes, entram em contato, ocorre uma fricção que gera uma perturbação 

entre eles. Nessa fricção ocorre a transferência de momento e energia. No oceano, a maior 

parte dessa transferência de energia origina ondas, com uma pequena porção se manifestando 

em correntes geradas pelo vento. O esquema apresentado na Figura 6mostra, de maneira 

simplificada, a formação dessas ondas: 
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Figura 6: Esquema de dispersão da onda. Adaptado de GAINES (2015). 

As ondas continuam a se propagar depois da sua formação, já que essa força 

restauradora origina uma super compensação e causa oscilações. Em geral, quanto maior a 

velocidade do vento, maior a altura das ondas que resultam de sua ação, e quanto maior for o 

tempo de duração do vento, maiores e mais longas serão as médias destas ondas.  

Como observado por Parente, et al (2015), conforme essas ondas se propagam, o 

caráter dispersivo em águas profundas faz com que as ondas com comprimentos mais longos 

se propaguem mais rapidamente do que as ondas mais curtas. Esse aumento na velocidade 

pode causar dispersão. Assim, o campo de ondas irregular formado na tempestade irá se 

desintegrar em campos mais regulares. 

Wiegel (1960) define vagas como ondas que continuam sobre a ação dos ventos que as 

geram. Elas são variáveis e aleatórias na sua direção de avanço, o fluxo é rotacional devido à 

perturbação do vento. Depois que as ondas saem da sua zona de formação, suas características 

mudam, ficando mais “suaves” devido ao desaparecimento de ondas menores que se 

encontravam por cima das maiores. Quando essas ondas estão livres da ação dos ventos que 

as originaram, ficam conhecidas como swell. O movimento de uma swell é quase não 

rotacional e não turbulento, voltando a essas características se entrar em uma zona de águas 

turbulentas. É importante lembrar que a turbulência é uma propriedade mais ligada ao fluido 

do que ao movimento de onda. Depois que as ondas estão a certa distância da zona de 
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formação, elas perdem energia devido à resistência do ar, fricção interna e por espalhamentos, 

caso entre em zonas de tempestade. Essa perda de energia faz com que as ondas percam altura 

e ganhem comprimento de onda. Quando entram em novas áreas turbulentas podem se juntar 

a elas novas ondas de vento, alterando suas características. 

O Manual do Observador, disponível pela Marinha do Brasil apresenta uma 

nomenclatura diferente para as ondas swell. Essas também podem ser conhecidas como 

Marulhos, ou Vagalhões Mortos. Ainda segundo o Manual, para definirmos a direção das 

vagas, precisamos saber a direção dos ventos, já que ambos coincidem. A direção destas pode 

ser determinada pelo alinhamento das cristas, somando ou subtraindo 90° da direção em que 

estão dispostas as cristas. Quando houver Marulhos, deve-se considerar o movimento relativo 

entre esses e as vagas e estimar a direção do marulho com base na direção das vagas. Para se 

ter melhor certeza quanto à direção das Vagas, é importante que a observação seja feita muito 

fora da zona de arrebentação, ou em qualquer área onde possam ser deformadas pelo fundo ou 

pelo fenômeno da reflexão. 

Para melhor entendermos a desenvoltura dessas ondas, precisamos conhecer sua 

estrutura. A Figura 7representa a estrutura de uma onda, definindo também frequência e 

período. A parte mais alta de uma onda é sua crista e a mais baixa se chama vale. A distância 

dos pontos de A até B representam o comprimento de onda, sua altura pode ser medida da 

crista até o vale, e sua amplitude é o valor da distância da crista ou cava até o nível do mar ou 

a metade da altura. 
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Figura 7: Estrutura e elementos de uma onda oceânica. Adaptada de Garrison (2011). 

Esses elementos são usados para definirmos importantes parâmetros de onda. Um 

exemplo de sua aplicação é a altura significativa da onda, conceito originalmente 

desenvolvido por Walter Munk (1944). Ela pode ser encontrada pela média da terça parte 

das ondas com maiores alturas registradas durante o tempo considerado. Foi introduzida como 

uma representação da severidade do mar. 

Outro aspecto importante a ser analisado é o movimento orbital realizado pela 

molécula de água. O movimento dessa molécula abaixo de uma onda é diferente do próprio 

movimento da onda, já que essas moléculas não são transportadas. Elas realizam movimentos 

cíclicos, subindo e indo para frente com a aproximação da crista de onda, e descendo e indo 

para trás após sua passagem. O movimento líquido é circular. Esse movimento orbital 

decresce com o aumento da profundidade, como podemos observar na Figura 8: 

http://www.aprh.pt/rgci/glossario/ondasmarinhas.html
http://www.aprh.pt/rgci/glossario/alturaonda.html
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Figura 8: Movimento orbital da água. Adaptada de Garrison (2011). 

Após certa profundidade, o movimento da onda torna-se desprezível, com as ondas 

tendo pouco ou nenhum efeito sobre o fundo e o fundo tendo pouco ou nenhum efeito sobre 

as ondas. Quando a onda chega à praia, a interação entre a água e o fundo freia as ondas e 

provoca movimento dos sedimentos do fundo. O movimento orbital da água torna-se mais 

elíptico que circular, com as elipses diminuindo e tornando-se achatadas próximo ao fundo, já 

que o atrito com o fundo restringe o movimento de subida e descida. 

2.3.2.1. Ressaca  

Segundo o glossário do INMET, podemos definir ressaca como sendo a elevação do 

nível do mar, comparativo aos períodos em que nenhuma tempestade está ocorrendo. É 

calculada subtraindo-se a maré astronômica normal da maré observada na tempestade. Apesar 

de ocorrer no litoral, é um fenômeno que está associado às correntes geradas pelo vento em 

regiões de baixa pressão atmosférica, que normalmente acontecem em alto mar. Esses ventos 

vindos do oceano fazem com que a água do mar sofra um “empilhamento” na costa, subindo o 

nível do mar momentaneamente. Assim, as ondas conseguem alcanças áreas mais elevadas, 

ou distantes da praia, causando inundação da orla pela água do mar e destruição das 

construções situadas próximas à costa.  
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Embora as elevações mais drásticas estejam associadas à presença de furacões, 

ciclones extratropicais (definidos pelo INMET como sistemas de baixa pressão atmosférica 

em seu centro), ou, ciclones de origem não tropical, também podem causar fortes ressacas, 

como as presenciadas, por toda a cidade do Rio de Janeiro, em 29 de maio de 2011. A Figura 

9 e a Figura 10apresentam fotos que ilustram o reflexo das ressacas: 

  

Figura 9: Reflexos de ressacas intensas dos  

bairros Leblon e Copacabana. Retirada da 

reportagem do IG (29/05/2011). 

Figura 10: Reflexos de ressacas intensas dos  

bairros Leblon e Copacabana. Retirada da 

reportagem do IG (29/05/2011). 

2.3.2.2. Maré 

As marés são as ondas do oceano com maior o comprimento de onda. Possuem 

períodos próximos a 12 e 24 horas, e são comumente conhecidas como um fenômeno 

costeiro. Tal afirmação é contestada por Open University (1999), que afirma que esse 

conhecimento está fundamentado na percepção de que as marés sobem e descem, em um 

fenômeno de “vai e volta”. Porém, essa manifestação de subida e descida natural de ondas de 

grandes comprimentos, afeta tanto o Oceano como as águas rasas. Apesar disso, por causa dos 

seus longos períodos e comprimentos, se comportam como ondas de águas rasas. Quando 

comparamos as marés com ondas formadas pelo vento, conseguimos perceber mais 

nitidamente suas diferenças, como pode ser observado nas Figura 11 e Figura 12: 
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Figura 11: Gráfico representando um registro de variação de nível do mar, a partir da 

oscilação de maré com período de aproximadamente 12.5 horas, em uma estação no estuário 

Tay, na Escócia. Adaptado (Open University, 1999). 

 

Figura 12: Gráfico representando um registro típico de variação de nível do mar por medição 

de ondas (Parente, et al., 2015). 
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O período de oscilação de uma vaga está na ordem dos segundos, e tanto o período 

quanto suas amplitudes se apresentam irregulares. Já o período de oscilações das marés é 

observado em horas, geralmente com uma diferença de 12 horas entre elas. O período de 

oscilação da maré apresentada, por exemplo, é de aproximadamente 12.5 horas, com as 

marés, alta e baixa podendo ocorrer duas vezes ao dia. A partir dessa análise podemos 

concluir que existe uma regularidade nas variações de maré, que não são encontradas nas 

oscilações de ondas. Open University (1999) também aponta que as marés não chegam a 

amplitudes tão altas quanto essas ondas. Assim, as marés se tornam mais previsíveis graças a 

sua variação regular. 

As marés são formadas pela atuação combinada da influência das forças gravitacionais 

da Lua e do Sol, e da força centrífuga. A Lua possui uma força de interação maior do que a do 

Sol, apesar de possuir menor massa, graças à maior proximidade da Terra. O sistema Terra-

Lua possui um período de 27.3 dias, com a Lua girando ao redor do centro de massa do 

sistema, enquanto a Terra prossegue com o movimento de rotação em torno do seu próprio 

eixo. Simplificando a atuação das forças, a força centrífuga da Terra equilibra o sistema de 

forma que a atração que a lua exerce sobre a Terra, atraindo os corpos d’água, é balanceada 

pela força centrífuga com igual intensidade e direção, mas com sentido oposto (Open 

University, 1999). A força que a lua exerce atrai o Oceano em sua direção, enquanto o 

movimento da Terra em torno do centro de massa do sistema eleva o Oceano na direção 

oposta da Lua, criando a maré alta nesses extremos e a maré baixa nas outras extremidades.  

A Figura 13representa o sistema de interação de forças Terra-Lua simplificado: 
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Figura 13: Esquema do Sistema de interação de forças Terra-Lua simplificado. Adaptado de 

Garrison, 2011. 

A interação do sistema Terra-Sol é similar ao do sistema Terra-Lua, porém de maneira 

menos significativa, criando as marés solares que possuem período semi-diurnos de 12 horas 

com amplitudes menores. 

É importante ressaltar também as Marés de Sizígia e as Marés de Quadratura. Quando 

o Sol, a Lua, e a Terra se alinham, os efeitos se multiplicam ocorrendo assim, marés de grande 

amplitude, conhecidas como Marés de Sizígia, isso ocorre, pois as forças do Sol e da Lua se 

somam, nesses períodos a Lua está nas fases cheia e nova. Durante esse período, as marés 

altas ficam mais altas, e as marés baixas ficam mais baixas. Quando o Sol, a Lua e a Terra 

formam um ângulo reto, os efeitos estão mais distribuídos e são formadas marés de menor 

amplitude, conhecidas como Marés de Quadratura. Elas ocorrem quando a Lua está nas fases 

quarto crescente e quarto minguante (Garrison,2011). Podemos observar esses fenômenos na 

Figura 14: 
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Figura 14: Esquema ilustrando as marés de Sizígia e Quadratura. Adaptado de Garrison, 2011. 

Outros aspectos também podem afetar as marés, como a inclinação da Terra, que faz 

com que uma determinada localidade não apresente marés iguais durante o dia lunar, a 

variação na distância da Lua e do Sol em relação à Terra, também causando variação temporal 

nas marés, as correntes, formatos dos litorais, entre outros. 

Nossa área de estudo está concentrada no sudeste brasileiro, onde predominam as 

micromarés, que possuem uma variação inferior a 2 metros. Podemos encontrar registro dessa 

variação pelo site da marinha “Tábua de Marés” e na seguinte classificação de Velloso e 

Alves (2006), onde, a maré astronômica na costa S/SE (até o Sul da Bahia) enquadra-se num 

regime de micromaré (H < 2 m), a costa Nordeste (até o Ceará) num regime de meso-maré (2 

< H < 4 m) e a costa Norte brasileira em um regime de macro-maré (H > 4 m), como pode ser 

observado da figura 15: 
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Figura 15: Amplitudes de marés astronômicas na costa brasileira. Extraído de Velloso e Alves 

(2006). 

Em sua tese, Melo Filho (2017), defende ainda a existência de marés meteorológicas 

na costa do Brasil, que seriam marés de uma flutuação de período mais longo e de caráter 

irregular. Como ainda não há um consenso sobre o seu conceito, não a levaremos em 

consideração neste trabalho. 

3. ÁREA DE ESTUDO 

A Praia da Macumba se encontra no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste 

da cidade do Rio de Janeiro. Ela divide a sua costa com a Praia do Pontal, e apresenta uma 

extensão de aproximadamente 1,35 quilômetros (valor encontrado a partir do software Google 

Earth). As Figura 16 e Figura 17 ilustram dois mapas que mostram a disposição da praia: 
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Figura 16: Mapa ilustrativo da área de estudo, feito no software Google Earth Pro (2018). 

 

Figura 17: Mapa turístico representando as praias do Recreio dos Bandeirantes. Site Rio de 

Janeiro Aqui, 2011. 

O Recreio se destaca pelo urbanismo diferenciado em relação ao restante da Barra da 

Tijuca: gabarito de construção majoritariamente limitado a poucos pavimentos, ruas com 

cortes semi-hipodâmicos que ajudam a reduzir a velocidade dos automóveis, e grande número 

de praças espalhadas por todo o bairro (Moliano, 2012). Historicamente os bairros da Barra da 
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Tijuca e adjacências sofrem com o descaso do poder público. Segundo Moliano (2012), o 

bairro do Recreio sempre foi dependente dessa atuação pela sua própria estrutura urbana, 

formada majoritariamente por ruas de acesso livre nas quais a iniciativa privada não tem 

poder. Isso levou a uma demora na evolução da infraestrutura do bairro, com o abastecimento 

de água só sendo implantado de forma abrangente na década de 1990 e os problemas de 

fornecimento de energia e pavimentação sendo resolvidos apenas por volta dos anos 2000. A 

construção do calçadão da Praia do Pontal e da Praia da Macumba foi feita, também, no início 

dos anos 2000. 

Algumas pessoas não consideram a divisão da praia da Macumba e a do Pontal. 

Segundo o site Guia de Praias toda a extensão, aproximadamente 2,52 quilômetros, é 

denominada Praia do Pontal de Sernambetiba. O nome Praia da Macumba teria se 

popularizado por ser um local em que adeptos de religiões como Umbanda e Candomblé 

faziam oferendas às figuras religiosas Iemanjá e Orixá. A praia é conhecida como o paraíso 

dos surfistas, e o caminho para o Pontal de Sernambetiba, coloquialmente conhecido como 

Pontal Tim Maia, é acessível apenas nas épocas de maré baixa. 

De acordo com a definição de Muehe (1994), as praias são depósitos de sedimentos, 

mais comumente arenosos, acumulados por ação de ondas que, por apresentar alta 

mobilidade, se ajustam às condições de ondas e maré atuando como um importante elemento 

de proteção do litoral. Podemos afirmar que a dinâmica de ondas e marés determinará sua 

estrutura e classificação. 

Kaji, et al (2006), através de monitoramentos morfológicos e coleta de dados 

sedimentológicos e oceanográficos durante o período de setembro de 2003 a abril de 2006, 

classificaram a Praia da Macumba como intermediária com tendência refletiva. Em geral, é 

caracterizada por areias grossas, com o tamanho médio de grão de 0.5mm e uma declividade 

média, em relação aos perfis estudados, de 0.123. As frentes de onda são paralelas à praia. 

3.1. Climatologia de ondas na Região Sudeste do Brasil 

Para melhor entendimento dos padrões de ondas, muitos autores como Silva (2013) e 

Pianca (2010) utilizam hindcasts, do modelo WaveWatchIII. O modelo e seus produtos serão 

explicados e utilizados na segunda parte deste trabalho. 
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Pianca (2010) utilizou os dados de altura, período e direção da onda significativa, 

durante o período de janeiro de 1997 a dezembro de 2007, disponibilizados pelo modelo de 

onda WAVEWATCHIII. A costa brasileira foi dividida em seis subáreas, com a costa sudeste 

sendo a zona de interesse para o desenvolvimento deste estudo, por apresentar à costa do Rio 

de Janeiro.  

Durante o verão e o inverno, o autor observou que a direção de ondas dominante é de 

Sul, com variação de 1 a 2 metros nos períodos mais quentes e 2 a 3 metros nos períodos mais 

frios. As ondas de Leste são mais presentes na primavera, porém, também são marcantes 

durante o verão e o inverno. As ondas registradas com maiores alturas, durante o inverno, são 

as vindas do Sul, e durante o outono de Sudoeste (Figura 18). 

Muehe e Valentini (1998) destacam que o clima de ondas que caracteriza o litoral sul é 

condicionado pelas frequentes modificações das condições de vento, associadas à passagem 

de frentes frias, e a constante presença de swell, gerado por tempestades nas altas latitudes.  

Candella (1997), em seu estudo de caso de ondas do litoral do Atlântico Sul, afirma 

que as maiores ondas que atingem a costa sul-sudeste brasileira são do tipo marulho. O autor 

menciona também, as tempestades ocorridas entre os paralelos 35ºS e 55ºS, que são as 

causadoras das maiores ondas no Atlântico Sul, e que quando atingem o litoral sul-sudeste 

brasileiro têm direções entre SW e SE, podendo ocorrer algumas ondas de amplitudes 

significativas vindo do quadrante nordeste. 
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Figura 18: Histograma de características sazonais de onda da subárea  

sudoeste. Esquerda: tamanho de onda, direita: período de onda (Pianca, 2010). 

Foi avaliada também, a partir da observação de dados publicados, a variação de maré 

na costa do Rio de Janeiro nos dias dos acidentes, pelo site Tábua de Maré (2018). A Figura 

19apresenta o gráfico das alturas de maré do Rio de Janeiro ao longo do dia 15 de setembro 

de 2017, sinalizando as alturas mais baixas e mais altas durante o dia. Podemos comparar 

estes níveis com a máxima registrada pelo instituto para o Rio de Janeiro, que é de 1,4 m e a 

altura mínima -0,1 m. 
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Figura 19: Gráfico de amplitude de marés ao longo do dia 15/09/2017 do Rio de Janeiro 

(Tábua de Maré, 2018). 

Nos gráficos fornecidos aparecem os coeficientes de marés que nos indicam a 

amplitude de maré prevista (diferença de altura entre as consecutivas marés altas e baixas de 

um lugar). O coeficiente registrado neste dia foi 48, de caráter baixo. 

O dia 13 de outubro de 2017 tem a sua variação de maré ilustrada na Figura 20: 

 

Figura 20: Gráfico de amplitude de marés ao longo do dia 13/10/2017 do Rio de Janeiro 

(Tábua de Maré, 2018). 

Esse dia apresentou um coeficiente de maré 50, de caráter médio.  
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Esse coeficiente apresentou uma variação significativa ao longo do mês de outubro, 

como podemos observar na Figura 21:  

 

Figura 21: Gráfico de variação de coeficiente de marés ao longo do mês de outubro (Tábua de 

Maré, 2018). 

4. DESTRUIÇÃO DO CALÇADÃO 

No dia 15 de setembro de 2017, uma sexta-feira, foi relatada pelo jornal O Globo que 

uma parte do calçadão da Praia da Macumba havia desmoronado. Segundo percepções da 

população local em observação holística, no momento do desabamento não havia sinais de 

ressaca. A população local relatou também que esse acontecimento tem sido recorrente nos 

últimos anos. 

Durante o mês de outubro de 2017, o desabamento do calçadão continuou, derrubando 

parte da ciclovia. No dia 13 de outubro de 2017, o Quiosque Sabor das Ondas, que se 

encontrava em uma área interditada pela Defesa Civil, desabou. Dia 17 de Outubro foram 

iniciadas as obras de contenção do calçadão. 

Em relato ao jornal O Globo e na página Olhar Oceanográfico foi levantada a questão, 

pelo engenheiro David Zee (2017), do histórico de dragagem, que durou duas décadas (1990 a 

2010), da embocadura do Canal de Sernambetiba e posterior retirada equivocada dos 

sedimentos empilhados na margem, ao invés de repor na praia, o que levou a fragilização do 

ambiente que ficou mais exposto a ressacas mais rigorosas. Para evitar o bloqueio do Canal e 

inundações nas áreas próximas, eram feitas dragagens que liberavam a saída onde desemboca 
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o canal. Segundo Zee (2017) a areia retirada era doada para construção civil, deixando a praia 

desfalcada. 

Estudos foram feitos, sem um embasamento científico, afirmando que no ano de 2017 

anomalamente as ondas entraram sobre o litoral carioca de sul e sudeste, mesmo no inverno. 

Sendo que esta direção de incidência das ondas normalmente só acontece no verão. 

5. METODOLOGIA 

A proposta desse trabalho foi fazer uma avaliação dos aspectos recorrentes na região do 

acidente para que seja identificada a possível ocorrência de alguma anomalia meteo-

oceanográfica que tenha sido a causa, ou uma das causas, dos acidentes. 

Para a avaliação foi analisada a ocorrência de ressacas, a entrada de frentes frias, cartas 

sinóticas e condições gerais do tempo no período de agosto a outubro do ano de 2017 e dos 

dois anos que antecederam o desastre. As condições dos padrões de propagação das ondas 

oceânicas nesse período foram analisadas por resultados extraídos do Hindcast disponível 

pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e produzidos pelo modelo 

de ondas de terceira geração WAVEWATCH III®. 

5.1. Modelo de ondas 

Para uma melhor compreensão da climatologia de ondas através de métodos menos 

onerosos, mais práticos e com maior cobertura espacial de dados medidos, os modelos 

numéricos computacionais têm sido desenvolvidos e aprimorados ao longo das últimas 

décadas, sobretudo no que se refere à inserção do maior número de variáveis em seus termos-

fonte, destacadamente as interações não lineares entre as ondas que formam um mesmo 

espectro, como é o caso dos modelos espectrais denominados modelos de terceira geração 

(Tolman, 2009). 

O modelo gera os resultados que serão analisados posteriormente e que permite 

descrever a geração e a propagação de ondas. É um modelo de terceira geração, desenvolvido 

pela NOAA/NCEP (National Centers for Environmental Prediction) em 2009 (Tolman, 

2009), baseado no modelo WaveModel, desenvolvido pela Delft Universityof Technology em 

1989 (Tolman, 1989). A segunda versão foi criada em 1992 no Goddard Space Flight Center 

- NASA (Tolman, 1992) onde foram inseridas otimizações em relação ao modelo anterior. 
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Para a terceira versão foram feitas modificações físicas, matemáticas e computacionais, onde 

seu grande diferencial é que ela foi desenvolvida na forma de framework, facilitando assim, a 

implementação de outras físicas à modelagem de ondas. Silva (2013) aponta como vantagem 

dos modelos de terceira geração, a capacidade de representar as ondas globalmente e as 

condições extremas, o que não é possível nas outras gerações.  

As principais características físicas do modelo são: 

 As equações governantes que regem o modelo incluem refração e deformação 

do campo de onda, devido às variações temporais e espaciais da profundidade 

da água e corrente média, como marés, ondas e outras; 

 As parametrizações dos processos físicos incluem as variações da onda 

(crescimento e decaimento) devido à ação do vento, interações não-lineares 

ressonantes, dissipação (whitecapping), atrito com o fundo, espalhamento 

devido a interação da onda com o fundo e quebra de ondas; 

 A propagação da onda é considerada linear, com os efeitos não-lineares, como 

interações ressonantes podendo ser incluídos; 

 O modelo inclui sub-representação das ilhas em pontos de grade não 

resolvidas; 

 A cobertura de gelo é atualizada dinamicamente. 

As principais características numéricas e computacionais são: 

 O modelo é escrito em Fortran 90, sendo totalmente modular e alocável; 

 Possui as opções de grade regular (latitude-longitude) e cartesiana; 

 Os espectros de energia das ondas são discretizados usando um incremento 

direcional constante (cobrindo todas as direções) e uma grade de número de 

onda com variação espacial; 

 Na compilação é possível optar por processamento com memória 

compartilhada (OpenMP) e memória distribuída (MPI). 

O WW3 oferece 31 variáveis e diversas formas de saída como ASCII, binário e GRIB 

I, sendo essas interpretadas pelos principais pacotes gráficos como o Metview, GrADS e 

outros (Silva, 2013). 
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5.1.1. Análise espectral 

O WW3 resolve a equação de balanço de densidade da ação espectral de fase aleatória 

para espectros de direção de onda. É assumido nessa equação que as propriedades do meio 

(profundidade e corrente da água), bem como o próprio campo de onda, variam em escalas de 

tempo e espaço que são muito maiores do que as escalas de variação de uma única onda 

(Tolman, 2009). Essa opção consegue propiciar meios para uma análise mais aprofundada e 

detalhada das propriedades dos campos de onda em pontos de interesse. 

Holthuijsen (2007) ressalta que as ondas nos oceanos sofrem diversos efeitos, devido 

principalmente a interação oceano-atmosfera, tornando suas alturas e períodos não-

harmônicos. Isso torna inviável utilizar uma abordagem determinística para descrever o 

campo de ondas. O objetivo de descrever a onda como um espectro, é caracterizar todas as 

que forem possíveis de ter ocorrido sob as condições de observação atual, sendo assim, 

necessário descrever a superfície do mar como um processo estocástico, levando em 

consideração as aleatoriedades ao longo do tempo. 

A elevação da superfície do oceano é considerada porHolthuijsen (2007), devido às 

ações das ondas de gravidade, como o somatório de um conjunto de ondas harmônicas, cada 

uma com uma amplitude constante e uma fase escolhida aleatoriamente para cada realização 

do registro de tempo, geradas por diferentes campos de ventos e em diferentes locais e 

tempos.A Figura 22apresenta uma melhor visualização desta discretização. 
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Figura 22: Ilustração de uma decomposição de uma onda em harmônicos. (Rosman, 1997) 

A ilustração mostra a decomposição de um sinal complexo em componentes 

harmônicos simples. A linha fina irregular da parte superior é formada pela soma das senóides 

regulares que estão abaixo. A linha grossa da parte superior seria a parte resolvível, se apenas 

as quatro primeiras componentes de grande escala fossem consideradas (Rosman, 1997). 

5.2. Análise sinótica 

A partir de contato com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC), foram solicitados diagramas com a identificação de sistemas frontais no litoral, do 

período de agosto a outubro dos últimos três anos. A Figura 23 e Figura 24 ilustram a 

passagem dos sistemas frontais pelas cidades litorâneas do Brasil no mês de agosto nos anos 

de 2016 e 2017.  Os sistemas frontais são localizados através das análises diárias das cartas 

sinóticas de superfície, níveis médios (500 hPa) e altitude (250 hPa), nos horários das 00:00 e 

12:00 TMG.A análise do posicionamento e deslocamento dos sistemas frontais é feita pelo 

Grupo de Previsão do Tempo do CPTEC/INPE (CPTEC, 2014). 
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As cartas sinóticas são disponibilizadas pela Marinha do Brasil e ilustram os eventos 

meteorológicos sinóticos. 

5.3. Ondas 

Os produtos do modelo de propagação de ondas se apresentam em nove grades. Essas 

grades foram desenvolvidas usando a batimetria ETOPO-1(Amante e Eakins,2009). Os 

resultados usados neste trabalho utilizam o modelo global, que inclui todo o globo como seu 

domínio, com uma resolução espacial de 1° × 1.25°, em latitude e longitude respectivamente, 

com a grade variando de 78° N a 78° S, e usa campos de vento e diferenças da temperatura ar-

mar como dados de entrada (Pianca et al., 2010). 

Foram obtidos resultados de altura significativa e direção de ondas, para a combinação 

de vagas e swell, nos períodos de agosto a outubro dos anos de 2015 a 2017. Resultados de 

altura significativa e direção apenas de swell só estavam disponíveis a partir de 2017. Os 

resultados são gerados em intervalos de 3 horas, às 00: 00h, 03: 00h, 06: 00h, 09: 00h, 12: 

00h, 15: 00h, 18: 00h e 21: 00h para todos os dias de cada mês.  

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 AGOSTO 

 

Figura 23: Entrada de sistemas frontais, pelo litoral, no mês  

de agosto do ano de 2016 (CPTEC, 2018). 
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Figura 24: Entrada de sistemas frontais, pelo litoral, no mês de  

agosto do ano de 2017 (CPTEC, 2018). 

O mês de agosto é marcado por sistemas frontais que possuem grande deslocamento 

latitudinal (Figura 23 e Figura 24). No ano de 2015 (Figura 25) apesar de não ter sido 

registrado esse deslocamento, conseguimos perceber atividades meteorológicas extremas na 

costa do Brasil a partir da análise sinótica ao longo do mês, nos anos 2015 e 2017 (Figura 25 e 

Figura 24, respectivamente). 

 

Figura 25: Entrada de sistemas frontais, pelo litoral, no mês de  

agosto do ano de 2015. (CPTEC, 2018) 
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Figura 26: Cartas Sinóticas do dia 

02/08/2015 (Marinha do Brasil, 2018). 

Figura 27: Cartas Sinóticas do dia 

31/08/2017 (Marinha do Brasil, 2018). 

A presença de ciclones extratropicais é recorrente no litoral mais ao sul (Figura 26 e 

Figura 27). A zona de baixa pressão compete o espaço com a de alta pressão que avança sobre 

o continente. As frentes frias que atingem a costa sudeste são recorrentes dessas baixas que se 

deslocam no sentido nordeste ou de altas migratórias provenientes de regiões polares.  

 SETEMBRO 

Podemos observar na Figura 28o deslocamento de sistemas frontais pelo litoral em 

setembro de 2017, ressaltando que durante este mês não houve nenhum SF passando pelo 

estado do Rio de Janeiro. Quando visualizamos o mesmo mês nos outros dois anos (Figura 29 

e Figura 30), podemos ver uma grande diferença no deslocamento latitudinal desses sistemas. 
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Figura 28: Entrada de sistemas frontais, pelo litoral, no mês de  

setembro do ano de 2017 (CPTEC, 2018). 

 

Figura 29: Entrada de sistemas frontais, pelo litoral, no mês de  

setembro do ano de 2015 (CPTEC, 2018). 
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Figura 30: Entrada de sistemas frontais, pelo litoral, no mês de  

setembro do ano de 2016 (CPTEC, 2018). 

Segundo a previsão do boletim técnico do CPTEC ocorria, no dia 15 de setembro de 

2017, a predominância de uma massa de ar seco, mantida pela presença de uma circulação 

anticiclônica em médios níveis da troposfera, centrada próximo ao litoral Sudeste. Esse 

padrão de escoamento, típico desta época do ano, promoveu subsidência forçada do ar, o que 

dificulta à formação de nebulosidade significativa, gerando aquecimento do ar por 

compressão adiabática e a entrada de ar mais seco para as camadas mais baixas. 

Podemos observar esse sistema de alta pressão, que gera a circulação anticiclônica nas 

cartas sinóticas retiradas do site da Marinha do Brasil (Figura 31). 
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Figura 31: Cartas Sinóticas do dia 15/09/2017 (a) 00 GMT (b) 12 GMT (Marinha do Brasil, 

2018). 

É possível observar a evolução do sistema ao longo do dia na Figura 31, tendo as 

cartas nos horários 00 GMT e 12 GMT respectivamente. Conseguimos observar o sistema de 

alta pressão se aproximando do litoral, dando pouco espaço para frente fria vinda do Sul. 

Segundo dados da estação automática do INMET (Figura 32) mais próxima da área de 

estudo (Estação Marambaia- Rio de Janeiro) a pressão medida se manteve alta e com a 

umidade relativamente baixa. 
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Figura 32: Localização da Estação Automática Marambaia, RJ. (INMET, 2018) 

Podemos concluir que o clima se encontrava pouco favorável para formação de 

tempestades e ressacas. Apesar de podermos concluir que no dia não houve circunstâncias 

favoráveis para o desabamento, não podemos descartar as atividades dos outros anos durante 

o mesmo período. 

 

Figura 33: Carta Sinótica do dia 15/09/2016. (Marinha do Brasil, 2018) 
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Na Figura 33, do dia 15 de setembro de 2016, podemos observar um sistema de baixa 

pressão, formando uma circulação ciclônica, associado a uma frente fria ao longo do litoral 

Sudeste. A presença de barbelas ao longo da costa, na carta sinótica, nos alerta para a 

presença de ventos fortes atípicos, gerando um ambiente que pode ser propício a ressacas.  

 OUTUBRO 

Ao observarmos os sistemas frontais de outubro de 2017 (Figura 34), podemos ver um 

comportamento diferenciado do mês anterior (Figura 31), com três SF passando pelo Rio de 

Janeiro, sendo o primeiro, desses três, entre os dias 3 e 4, que foram apontados como dias de 

altas tempestades e mais desabamento do calçadão. 

É possível observar também, a entrada de outro SF no período entre os dias 13 e 14. 

No dia 13 de outubro de 2017, foi registrado o desabamento de um dos quiosques no 

calçadão. 

 

Figura 34: Entrada de sistemas frontais, pelo litoral, no mês de outubro do ano de 2017. 

(CPTEC, 2018) 
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Figura 35: Cartas Sinóticas do dia 03/10/2017 (a) 00 GMT (b) 12 GMT (Marinha do Brasil, 

2018). 

Podemos observar na Figura 35 uma frente fria que começa a avançar pelo litoral. 

Com seu avanço pode-se ver o cavado combinado com sistemas de baixa pressão. Essa 

combinação proporciona condições favoráveis para chuva local. Segundo dados da estação 

automática do INMET (Figura 32), a pressão medida foi caindo ao longo do dia, com taxas de 

umidade elevadas (Figura 36). 
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Figura 36: Cartas Sinóticas do dia 13/10/2017 (a) 00 GMT (b) 12 GMT (Marinha do Brasil, 

2018). 

Como visto anteriormente, temos a predominância de um sistema de alta pressão, de 

circulação anticiclônica, se aproximando da costa Sudeste, gerando condições de climas 

menos propícios a formação de ressacas. 

 AGOSTO 

Os dois primeiros dias de agosto de 2015 (Figura 37 e Figura 38) foram marcados por 

uma forte incidência de ondas de leste, que começam a ser desviadas por sistemas de baixa 

pressão vindos de Sul. Esses sistemas geraram ondas de maior amplitude e alteraram as 

direções das ondas que chegam à costa sudeste, conforme esses sistemas se aproximam. 
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Figura 37: Campo de direção e altura 

significativa das ondas – 01/08/2015. 

Figura 38: Campo de direção e altura 

significativa das ondas – 03/08/2015. 

As ondas formadas pelo vento mantêm esse padrão ao longo do mês, tendo suas 

direções alteradas de acordo com os sistemas e as frentes, como já visto anteriormente na tese 

de Muehe e Valentini (1998). Podemos observar (Figura 39 e Figura 40) um padrão de ondas 

de nordeste durante alguns dias do final de agosto de 2016, com alturas significativas em 

torno de 3 a 3,5 metros. 

  

Figura 39: Campo de direção e altura 

significativa das ondas – 28/08/2016. 

Figura 40: Campo de direção e altura 

significativa das ondas – 29/08/2016. 

Como visto nas cartas sinóticas apresentadas (Figura 27), o dia 31 de agosto de 2017 

apresentou um ciclone extratropical que causou grande instabilidade nas direções de onda na 

costa sudeste. 
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Figura 41: Campo de direção e altura 

significativa das ondas – 18/08/2015 

Figura 42: Campo de direção e altura 

significativa das ondas – 25/08/2015 

O mês de agosto apresentou, ao longo dos três anos analisados, um padrão dominante 

de ondas de leste e sudeste, com variações mais significantes nas alturas de onda durante as 

atividades ciclônicas. A presença de ondas de sudoeste foi marcante nessa mesma época. O 

padrão de ondas swell em 2017 (Figura 42) tinha caráter dominante de sudeste e variação de 

até 3 metros de altura significativa. 

Em 2017 a altura significativa de swell variou de 0,5 a 2 metros no início do mês, com 

algumas ondas, de aproximadamente 4 metros chegando de sudeste entre os dias 11 e 14. Até 

o final do mês as alturas significativas variaram de 1 a 2,5 metros. 

 

Figura 42: Campo de direção e altura significativa das ondas – 31/08/2017. 
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 SETEMBRO 

O dia 15 de setembro de 2017 não apresentou alterações no tempo que poderiam 

justificar o desabamento do calçadão. Podemos observar na Figura 43 que o padrão de ondas 

de swell é diferente do padrão das ondas combinadas, com as swell chegando de sul/sudoeste 

e as combinadas chegando de leste. Essa diferença ocorre pela presença de vagas que podem 

ter diferentes origens. 

  

Figura 43: Campo de direção e altura significativa das ondas (a) combinadas (b) swell– 

15/09/2017. 

 

O dia 14 de setembro de 2016 apresentava um padrão de ondas de grandes alturas 

vindas de leste e nordeste. Com a chegada de um ciclone vindo de sul o padrão de direção de 

ondas se alterou e ondas de grande altura significativa começaram a chegar de sudoeste 

(Figura 44) 
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Figura 44: Campo de direção e altura significativa das ondas (a)14/09/2016 (b)15/09/2016. 

 

O mês de setembro apresentou um padrão dominante de ondas de leste durante os 

últimos anos, porém em 2015 (Figura 45) as ondas de sul e sudoeste eram mais dominantes. 

Em 2017 as swell tinham direção dominante de sudeste e sul e altura significativa de 2,5 até 3 

metros. 

 

Figura 45: Campo de direção e altura significativa das ondas – 13/10/2017 

 

 

 OUTUBRO 
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No dia 13 de outubro de 2017 é possível observar (Figura 46) o mesmo padrão de 

direção para os dados de ondas swell sozinhas e os dados combinados com vagas. A direção 

dominante é de ondas de leste com alturas de até 2,5 metros. 

  

Figura 46: Campo de direção e altura significativa das ondas (a) combinadas (b) swell– 

13/10/2017. 

O mesmo dia no ano de 2015 (Figura 47) apresentou padrões semelhantes de direção 

de onda aos de 2017. Porém no ano de 2016 (Figura 48) o padrão de direção de ondas se 

mostrava mais caótico.  

  

Figura 47: Campo de direção e altura 

significativa das ondas 13/10/2015. 

Figura 48: Campo de direção e altura 

significativa das ondas 13/10/2016. 

O mês de outubro apresentou, em 2015 e 2016, um padrão dominante de ondas de sul, 

com atividades ciclônicas influenciando na formação de ondas de nordeste. A presença de 

ondas de leste foi mais marcante em 2017. O padrão de ondas swell em 2017 tinha caráter 

dominante de leste e sul, com variações de até 3,5 metros nos períodos mais instáveis. 
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A área da costa sudeste do Brasil é exposta a grande atividade de sistemas sinóticos, 

reiterando que o clima de ondas é condicionado pelas frequentes modificações das condições 

de vento, associadas à passagem de frentes frias, e a constante presença de swell. 

6.1. Alertas de ressaca 

A Marinha do Brasil possui avisos de mau tempo que fornecem dados de alertas de 

ressaca. Foram fornecidos pela Marinha dados de agosto a outubro dos anos de 2016 e 2017. 

É importante ressaltar que não houve alertas de ressaca nos dias dos acidentes, como 

também não ocorreram ressacas em nenhum dia do mês de setembro de 2017. 

O mês que apresentou o maior número de alertas foi o mês de agosto, com um deles 

sendo no dia 31 de agosto de 2017, mesmo dia representado na carta sinótica da Figura 27 e 

no hindcast da Figura 42, que apresentam um ciclone extratropical que levou uma frente fria 

para a costa sudeste. Nesse dia foram registradas ondas de SE/E que variavam entre 2,5 e 3 

metros. 

Outro dia que se destaca nos alertas é o da Figura 33, do dia 15 de setembro de 2016, 

que pela análise sinótica apresenta condições propícias a ressacas. Nesse dia foram registradas 

ondas de SW/S que variavam entre 2,5 e 3,5 metros. 

7. OBRAS DE CONTENÇÃO E RESTAURAÇÃO 

No dia 17 de outubro, a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente começou uma 

obra de contenção no local. Ainda assim, uma semana depois, a força das águas causou o 

desabamento de parte do muro construído pela Prefeitura do Rio (Bom Dia Rio, 6/11/2017).  

O PROJETO DE LEI Nº 1342/2012 decreta em seu Art. 1º que: “Ficam tombadas por 

seu interesse urbanístico, paisagístico e ambiental as Praias do Recreio dos 

Bandeirantes (PRAIA DO RECREIO, PRAIA DO PONTAL, PRAIA DA MACUMBA E 

PRAINHA), no Município do Rio de Janeiro”, dando ao poder público, a responsabilidade de 

preservação e restauração das dos recursos naturais e suas estruturas urbanas.  

A Figura 49 foi tirada no local do acidente no dia 27 de março de 2018. Podemos 

observar que mesmo depois de certo tempo as obras emergenciais não foram concluídas. 
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Figura 49: Obras de restauração do calçadão da Praia da Macumba (a) Prédios (b) Orla 

(Própria, 2018). 

A Figura 50 mostra também a proximidade alarmante da estrutura com a linha de 

costa. 

 

Figura 50: Obras de restauração do calçadão da Praia da Macumba (Própria, 2018). 

 

8. CONCLUSÃO 

Podemos avaliar, com essa breve análise sinótica, que temos uma área propensa a 

atuação de SF, atividades de ciclones e anticiclones, que causam instabilidade no tempo local. 

Porém, é possível observar que nos dias dos acidentes, a estrutura não sofreu com anomalias 

meteorológicas, que seriam a principal forçante para o desabamento da estrutura. 

Foi observado que existe uma grande instabilidade no padrão de ondas da região, que 

pode ser associado à interação das zonas de baixa pressão vindas de Sul, com as de alta 

pressão vindas do Oceano em direção ao continente. 
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Apesar da dinamicidade local, os padrões de ondas não tiveram alterações muito 

significativas para justificar os acidentes. As alturas significativas e direções, de ondas swell, 

principalmente, se mostraram dentro dos padrões observados. Nenhuma anomalia meteo-

oceanográfica foi identificada durante o período dos acidentes, podendo nos levar a concluir 

que a sucessão de eventos sinóticos que altera os padrões de direção de ondas no local, levou 

ao desgaste da estrutura durante os anos. 

Como também havia sido comentado anteriormente, o histórico de dragagem da 

embocadura do Canal de Sernambetiba, pode ter grande influência na exposição da zona de 

praia a essa dinâmica local. Com a retirada da areia, a praia fica mais vulnerável à ação das 

ondas. Assim, conseguimos concluir que apesar de não haver nenhuma anomalia significativa 

registrada, a dinâmica de ondas, natural do local, pode ter sido alterada em função das 

sucessivas dragagens. Para assumirmos este fator como significativo, é necessário um estudo 

aprofundado sobre a dragagem do Canal. 

Não foram encontradas legislações que se aplicassem à construção dos calçadões em 

praias do município do Rio de Janeiro. Com isso, não foi possível a avaliação da distância 

limite para a construção do calçadão em relação à linha de costa e outras particularidades que 

poderiam afetar a dinâmica local. 

Para um melhor levantamento das causas do acidente, também deve ser estudado mais 

a fundo o licenciamento e a construção do calçadão. É possível que os estudos necessários 

para sua construção não tenham sido feitos de maneira correta, expondo a construção a uma 

dinâmica recorrente que fragilizou sua estrutura. 

9. TRABALHOS FUTUROS 

É importante ressaltar que o presente trabalho foi avaliado sob o ponto de vista da 

escala de bacia com o objetivo de identificar a origem das perturbações que afetam a costa do 

Rio de Janeiro. A partir dessa ótica foi possível identificar e monitorar sistemas que afetam a 

costa do Rio de Janeiro. 

No entanto, para melhor entendermos a dinâmica costeira na região da Praia da 

Macumba é necessário fazer uma regionalização do WaveWatchIII para a região de estudo, 

ou seja, reduzir a escala para aumentar a resolução. Trabalhar com a dinâmica de ondas local, 
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oscilação de marés da região e movimentação sedimentar seria essencial para melhor 

ilustração dos problemas. 
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